
AL DIRECTOR TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

_______________________________,  major  d'edat,  titular  del  D.N.I.  núm. 
______________, amb domicili a l'efecte de notificació en _______ - _____________, Av./ 
Pl./  C/  ________________________________;  davant  d'aquesta  Direcció  Territorial 
comparec i com millor procedesca en Dret, 

EXPOSE: 

PRIMERA.-  Que  sóc  funcionari/a  en  pràctiques  del  Cos  de 
___________________________________, especialitat .___________________________.

SEGONA.- Que el  Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les 
Retribucions dels Funcionaris en Pràctiques (BOE núm. 56, de 6 de març de 1986), 
en  la  redacció  donada pel  Reial  Decret  213/2003,  de  21 de  febrer,  en el  seu  article  2 
disposa:  “Els  funcionaris  en  pràctiques  que  ja  estiguen  prestant  serveis  remunerats  en 
l'Administració com a funcionaris de carrera o interins, contractats administratius o com a 
personal laboral, sense perjudici de la situació administrativa o laboral que, d'acord amb la 
normativa vigent, els corresponga, es regiran per les següents normes: 

A).- Durant el període de pràctiques no podran percebre remuneració alguna pel lloc de 
treball d'origen. 

B).- Als efectes retributius que regula el present Reial decret haurien d'optar entre: 
a).- Percebre una remuneració per igual import de la qual els correspondria en el lloc de 

treball d'origen; o 
b).- El que siga procedent d’acord amb les normes assenyalades en l'article anterior”. 

TERCERA.- Que la Resolució de 9 de setembre de 2008, de la Direcció General de 
Personal  de  la  Conselleria  d'Educació,  per  la  qual  es  nomena  funcionaris  en 
pràctiques  del  cos  de  mestres  als  aspirants  seleccionats  en  el  marc  del 
procediment selectiu convocat per Ordre de 15 d'abril de 2008 (DOCV núm. 5.855, 
de 23 de setembre de 2008), al punt Quart estableix: “De conformitat amb el disposat en 
l'article 2 de Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, modificat pel Reial Decret 213/2003, de 
21 de febrer, i en la base 10.3 de l'Ordre de convocatòria, els aspirants que en la data del 
nomenament com funcionaris de carrera, interins o com personal laboral, haurien d'optar 
expressament per les remuneracions que vénen percebent en qualsevol de les esmentades  
situacions o per les que es corresponguen com a funcionaris en pràctiques durant el temps  
que duren aquestes”.

TERCERA.- Que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
(BOE 89/2007, de 13 d'abril de 2007), estableix:

Títol II. Classes de Personal al servei de les Administracions Públiques.
° Article 8. Concepte i Classes d'empleats públics:
1 . Són empleats públics qui ocupen funcions retribuïdes en les Administracions Públiques 

al servei dels interessos generals.
2 . Els empleats públics es classifiquen en:
a) Funcionaris de Carrera, b). Funcionaris interins. c). Personal laboral, ja siga fix, per  

temps indefinit o temporal....
° Article 22. Retribucions dels funcionaris:
1  .  Les  retribucions  dels  funcionaris  de  carrera  es  classifiquen  en  bàsiques  i  

complementàries.
2 . Les retribucions bàsiques són les que retribuïxen al funcionari segons l'adscripció del  

seu cos o escala a un determinat Subgrup o Grup de classificació professional, en el cas que  
aquest  no  tinga  Subgrup,  i  per  la  seua  antiguitat  en  el  mateix.  Dins  d’aquestes  es 
comprenen els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries. 



3 . Les retribucions complementàries són les que retribueïxen les característiques dels 
llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, rendiment o resultats assolits pel  
funcionari.

4  .  Les  pagues  extraordinàries  seran  dues  a  l'any,  cadascuna  per  l'import  d'una 
mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries, 
excepte aquelles a les quals es refereixen els apartats c) i d) de l'art. 24. 

° Article 23. Retribucions bàsiques:
Les retribucions bàsiques, que es fixen en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat,  

estaran integrades única i exclusivament per:
a). El sou assignat a cada Subgrup o Grup de classificació professional, en el cas que  

aquest no tinga Subgrup.
b). Els triennis, que consisteixen en una quantitat, que serà igual per a cada Subgrup o 

Grup de classificació professional, en el cas que aquest no tinga Subgrup, per cada tres anys  
de servei. 

° Article 24. Retribucions complementàries:
La  quantia  de  les  retribucions  complementàries  dels  funcionaris  s'establiran  per  les 

corresponents  lleis  de  cada  Administració  Pública  atenent,  entre  d’altres,  els  factors 
següents: 

a). La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa. 
b). L'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a 

l'acompliment de determinats llocs de treball o les condicions que es desenvolupa el treball. 
c). El grau d'interès, iniciativa o esforç amb què el funcionari ocupa el seu treball i el  

rendiment o resultats obtinguts.
d). Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

° Article 25. Retribucions dels funcionaris interins:
1  .  Els  funcionaris  interins  percebran  les  retribucions  bàsiques  i  les  pagues  

extraordinàries corresponent al Subgrup o Grup d'adscripció, en el cas que aquest no tinga  
Subgrup.  Percebran  així  mateix  les  retribucions  complementàries  que  es  refereixen  els 
apartats b), c) i d) de l'art. 24 i les corresponents a la categoria d'entrada en el cos o escala 
en el qual se’l nomene.

2 . Es reconeixeran els triennis corresponents als serveis prestats abans de l'entrada en  
vigor del present Estatut que tindran efectes retributius únicament a partir de l'entrada en 
vigor del mateix.

QUARTA.- Per tot allò anterior, i basant-me en la normativa al·legada vaig optar per 
percebre les remuneracions que venia percebent quan era funcionari/a interí/a, és a dir, 
totes aquelles que vénen establertes en els articles 22, 23, 24 i 25 de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE 89/2007, de 13 d'abril de 2007).

En virtut de tot l'exposat,

SOL·LICITE D'AQUESTA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ DE___________ 
que,  tenint  per  presentat  aquest  escrit  l’admeta  i  de  conformitat  amb  les  al·legacions 
formulades per aquesta part siga acceptada la meua opció de ser retribuït/a, durant tot el 
període de pràctiques, segons les remuneracions que venia percebent quan era funcionari/a 
interí/a, és a dir, totes aquelles que vénen establertes en els articles 22, 23, 24 i 25 de la 
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE 89/2007, de 13 d'abril 
de 2007).

________________, ___ de _______________ de 2008

                                                                 Signat.:__________________________


